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1. IDENTIFICAREA SUBSTANÞEI/PREPARATULUI ÞI A SOCIETÃÞII  

COMERCIALE Denumirea produsului Roban Pasta Bait

Societate comercialã  SC PROMEDIVET SRL 

                                                                 SOVATA  str: Lungã nr.46/G  jud. Mureþ

                                                                 office@promedivet.ro

Telefon  0265-570 831

Fax  0265-570 831

Numãr de telefon de urgenþã Tel 021/318-3606 sau 021/3183-620 / interior 235

Data revizuirii 30-3-2012

Utilizare preconizatã Rodenticid gata preparat cu conþinut de 50 ppm bromadiolon.

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Etichetare conform Directivei 1999/45/CE Preparatul  nu este  clasificat  ca  fiind periculos  în  conformitate  cu  Directiva 
1999/45/CE.

Fraze de securitate Pentru a se evita riscurile pentru om þi mediu, se vor respecta instrucþiunile de 
utilizare.

S1/2 – A se pãstra sub cheie þi a nu se lãsa la îndemâna copiilor.

S13 – A se pãstra departe de alimente, bãuturi þi hranã pentru animale.

S20/21 – A nu se consuma alimente þi bãuturi pe durata utilizãrii. Fumatul  

interzis pe durata  utilizãrii.

S37 – A se purta mãnuþi de protecþie corespunzãtoare.

S46 – În caz de înghiþire, a  se consulta imediat medicul þi  a  i  se arãta 
ambalajul (recipientul)  sau eticheta.

Alte pericole Puþin probabil sã cauzeze efecte nocive în condiþii normale de manipulare 
þi utilizare. Nociv pentru flora þi fauna sãlbaticã.  Pãsãrile þi mamiferele sãlbatice pot 
fi expuse unui risc mai mare dacã produsul nu este folosit conform etichetei.

3. COMPOZIÞIE/INFORMAÞII DESPRE INGREDIENTE

Ingrediente periculoase
Conc. CAS



Difenacoum 0,005%

56073-07-5

Fãinã 60 - 70%

Benzoat de denatoniu 0,001%

3734-33-6

EINEC
S

259-978-
4

223-095-
2

Simboluri/Fraze de risc 
67/548/CEE

T+; R28 T; R48/25; N; R50/53

Xn; R20 Xn; R22 Xi; R37 Xi; R38 Xi; R41

R52/53

propan-1,2-diol

(propan-1,2-diol particule)

1 - 10% 57-55-6 200-338-0



4. MÃSURI DE PRIM AJUTOR

Contact cu pielea Poate cauza iritarea pielii. Se scoate îmbrãcãmintea contaminatã. Se spalã imediat cu multã apã þi 

sãpun. Dacã iritaþia persistã, se consultã medicul. Înainte de reutilizare, se spalã þi se usucã 

îmbrãcãmintea contaminatã.

Contact cu ochii Poate provoca iritarea ochilor. Se consultã medicul dacã iritaþia sau simptomele persistã. Se spalã 

cu apã.

Inhalare Se mutã persoana expusã la aer curat. Se consultã imediat medicul. Puþin probabil sã prezinte 

pericol de inhalare întrucât produsul este furnizat sub formã de pastã.

Ingestie În caz de înghiþire, se consultã imediat medicul þi i se aratã ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Informaþii generale În caz de accident sau dacã vã simþiþi rãu, se consultã imediat medicul (dacã este posibil, i se aratã 

eticheta). INFORMAÞII PENTRU MEDICI: Bromadiolonul este un anticoagulant indirect. Se va 

administra fitomenadion, vitamina K1, ca antidot. Se verificã timpul de protrombinã dupã cel puþin 

18 ore de la consumare. Dacã valoarea lui este ridicatã, se administreazã vitamina K1 pânã când 

aceasta se normalizeazã. Se continuã verificarea timpului de protrombinã pentru o perioadã de douã 

sãptãmâni dupã încetarea administrãrii antidotului þi, dacã în acest interval valoarea acestuia creþte, 

se reîncepe tratamentul.

 5. MÃSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Medii de stingere Recipientele expuse la foc se rãcesc prin pulverizare cu apã. Dioxid de carbon (CO2). Spumã 

rezistentã la alcool. Substanþã chimicã uscatã. Se folosesc medii de stingere a incendiilor 

adecvate condiþiilor locale.

NU SE FOLOSESC jeturi de apã.

Echipament de protecþie Se vor purta aparat de respirat autonom, mãnuþi þi cizme corespunzãtoare.

6. MÃSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

Precauþii personale Se vor purta îmbrãcãminte þi mãnuþi de protecþie, þi echipament de protecþie a ochilor/feþei. Vezi 

secþiunea 8. 

Precauþii de mediu Se va împiedica dispersarea în mãsura în care aceasta se poate face în condiþii de securitate.

Metode de curãþare Se va transfera într-un recipient etichetat corespunzãtor. Zona contaminatã se va spãla dupã aceea cu 
apã, avându-se grijã ca apa contaminatã sã nu pãtrundã în sistemul de canalizare.

7. MANIPULARE ÞI DEPOZITARE

Manipulare Se va evita contactul cu ochii þi pielea. Se va evita formarea de praf. Pe durata manipulãrii 

produsului, nu se va fuma, þi nu se vor consuma alimente sau bãuturi. Atunci când se manipuleazã 

substanþe chimice, se vor lua întotdeauna mãsuri corecte de igienã personalã. Se spalã mâinile þi  

faþa înainte de a se consuma alimente sau bãuturi, þi înainte de a se fuma. Se va citi eticheta înainte 

de utilizare.

Depozitare Se va pãstra în spaþii uscate, rãcoroase þi bine ventilate. A nu se lãsa la îndemâna copiilor. A se pãstra 

departe de alimente þi hranã pentru animale. A se pãstra departe de agenþi oxidanþi.

Utilizare specificã Rodenticid gata preparat cu conþinut de bromadiolon de 50 ppm.



8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECÞIE PERSONALÃ 

Limite de expunere

Fãinã LEP 8 ore limitã ppm: 

LEP 15 min. limitã ppm:

LEP 8 ore limitã mg/m3: 10

LEP 15 min. limitã mg/m3: 30

propan-1,2-diol

(propan-1,2-diol particule)

LEP 8 ore limitã ppm: – 

LEP 15 minute limitã ppm: –

LEP 8 ore limitã mg/m3: 10

LEP 15 min. limitã mg/m3: –

propan-1,2-diol

(propan-1,2-diol total vapori þi particule)

LEP 8 ore limitã ppm: 150

LEP 15 min. limitã ppm: –

LEP 8 ore limitã mg/m3: 474

LEP 15 min. limitã mg/m3: –

Protecþie respiratorie Puþin probabil sã prezinte pericol de inhalare exceptând în condiþii de praf excesiv.
 Dacã nivelurile 

se apropie 
LEP, se va purta echipament de protecþie respiratorie aprobat.

Protecþia mâinilor Mãnuþi din cauciuc.

Protecþia ochilor Ochelari de protecþie etanþi în cazul expunerii la praf excesiv. 

Echipament de protecþie Se va purta îmbrãcãminte de protecþie. Cizme din cauciuc.

9. PROPRIETÃÞI FIZICE ÞI CHIMICE 

Descriere Pastã.
Culoare Roþie.

Miros Caracteristic.

10. STABILITATE ÞI REACTIVITATE

Stabilitate Stabil în condiþii normale. 

Condiþii de evitat Cãldurã, scântei þi flãcãri deschise.

Materiale de evitat Agenþi de oxidare.

Produse de descompunere 

periculoase

Combustia sau descompunerea termicã va produce fum toxic þi iritant.

11. INFORMAÞII TOXICOLOGICE  

Informaþii toxicologice

Bromadiolon LD50 oral, þobolan 1.8 mg/kg

LD50 dermatologic, þobolan = 51.5 - 63 mg/kg

inhalare, þobolan LC50/4H  = 16.27 – 20.74 µg/l

Benzoat de denatoniu LD50 oral, þobolan = 749 mg/kg

LC50/4 h inhalare, þobolan = 0,2 mg/l

propan-1,2-diol LD50 oral, þobolan >2000 mg/kg

Toxicitate acutã LD50 ORAL, ÞOBOLAN aprox. 30 g/kg (calculatã). 

Corozivitate Neiritant.

Sensibilizare Praful de fãinã  este un sensibilizator respirator care provoacã  astm. Întrucât  
produsul este o pastã, acesta nu va crea praf.

Efecte mutagene Nu existã dovezi care sã sugereze cã rodenticidele anticoagulante sunt mutagene. 

Efecte carcinogene Nu existã dovezi care sã sugereze cã rodenticidele anticoagulante sunt 

carcinogene.



12. INFORMAÞII ECOLOGICE

Ecotoxicitate Întrucât produsul conþine 50 ppm de difenacoum, este puþin probabil sã fie nociv pentru organismele 
acvatice.

Difenacoum Algae EC50/72h = 0,51 mg/l

Daphnia LC50/48h = 0,91 mg/l
Pãstrãv curcubeu LC50/96h = 0,33 mg/l

Propan-1,2-diol Daphnia LC50/48h = 4850 mg/l

Peþti LC50/96h = 4600 mg/l

Alte informaþii Nociv pentru flora þi fauna sãlbaticã. Se vor citi toate precauþiile înainte de utilizare.

13. MÃSURI DE EVACUARE

Informaþii generale Se va evacua în conformitate cu reglementãrile locale þi naþionale în vigoare.

Eliminarea ambalajelor Recipientele goale pot fi trimise la gropile de gunoi dupã ce sunt curãþate, dacã aceasta nu 

contravine reglementãrilor locale þi naþionale.

14. INFORMAÞII PRIVIND TRANSPORTUL

Alte informaþii Nu este clasificat ca fiind periculos de transportat.

15. INFORMAÞII PRIVIND REGLEMENTÃRILE APLICABILE

Etichetare Produsul este clasificat ca nefiind periculos.

16. ALTE INFORMAÞII

Textul frazelor de risc 
din secþiunea 3:

Textul frazelor H 
din secþiunea 3.

R20 – Nociv prin inhalare. 

R22 – Nociv prin înghiþire.  R28 – Foarte toxic prin înghiþire. 

R37 – Iritant pentru cãile respiratorii. R38 – Iritant pentru piele.

R41 – Risc de leziuni oculare grave.

R48/25  – Toxic: pericol de efecte grave asupra sãnãtãþii la expunere prelungitã prin  

înghiþire.

R50/53  – Foarte  toxic  pentru  organismele  acvatice.  De  asemenea,  poate  provoca 

efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R52/53 – Nociv pentru organismele acvatice. De asemenea, poate provoca efecte adverse pe 
termen lung asupra mediului acvatic.

H300 – Mortal în caz de înghiþire

H302 - Nociv în caz de înghiþire. 

H310 - Mortal în contact cu pielea

H315 – Provoacã iritarea pielii

H318 – Provoacã leziuni oculare grave

H332 – Nociv în caz de inhalare

H372 – Provoacã leziuni ale organelor în caz de expunere prelungitã sau repetatã.

H400 - Foarte toxic pentru viaþa acvaticã 



                                      

H410 – Foarte toxic pentru viaþa acvaticã, având efecte de lungã duratã.

H412 – Nociv pentru viaþa acvaticã, având efecte de lungã duratã 

Utilizare restricþionatã Rodenticid gata preparat cu conþinut de 50 ppm difenacoum.

Alte informaþii Aprobat conform Directivei 98/8 CEE privind produsele biocide. Numãr de înregistrare UK-2012-
0626.  Numãr de înregistrare IE/BPA 70063 (profesionale)

Sursele datelor Fiþele tehnice de securitate ale furnizorilor de materii prime. CHIP 2009 EH40

Revizuire Acest document diferã de versiunea anterioarã în urmãtoarele secþiuni:

2, 4, 8, 11, 13, 15

Etichetare conform CLP: 

dental se scot din circuitul alimentar uman.

Fraze de pericol
H401-Pentru a evita riscurile pentru sãnãtatea umanã þi mediu, a se respecta instrucþiunile de utilizare. 

Fraze de precautii
P102-A nu se lãsa la îndemâna copiilor. 
P103-Citiþi eticheta înainte de utilizare.
P220-A se pãstra/depozita departe deîmbrãcãminte /…/materiale combustibile. 
P270-A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizãrii produsului.
P273-Evitaþi dispersarea în mediu.
P280-Purtaþi mãnuþi de protecþie/ îmbrãcãminte de protecþie/ echipament de protecþie a ochilor/ echipament de protecþie a feþei. 
P404+P405-De accidentele apãrute prin nerespectarea instrucþiunilor de utilizare se face rãspunzãtoare persoana care a folosit momeala 
toxicã.  
P301+P310-ÎN CAZ DE ÎNGHIÞIRE: sunaþi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICÃ sau un medic. 
P501-Aruncaþi conþinutul/recipientul la …


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

